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aan C-Mine in Genk en het Dusarlptein in Hasselt
bewerken. ledere gemeenb kiigt brt eind apdl liid en

een subsidie mn 1.250 euru. Alles is begelabn' maar

de bewerking moetgelinktzÜn aan hettfiema ooilog
en vrede.ln meigaan de bewertþ helmen brug naar

Domein Bolciik waar ze voor het laabt bnbongesbld

worden. Die þntoonstelling is bt 7 iuni gratis began.
en naar hun
symboolvoor

191¿t-1918 in Limburg blijven. De meeste gemeenbn
rekenen voor de bewefüng van het kunstuYerk op de
participatie ran de inwonels,lokale verenigingen en

iongeren. Nog niet iedereen weet precies wat ermee
-gaãt 

ge¡eurcn, maar er trwamen wel al een aantal
venassende ideeën naar boven.

Phillip PERGENS

¡ It

Tekenacademie aan de slag

met de lerares vap de academie. De
leerlingen van de middelbare giaad
vberen het werk uit.

Bii enige link met Duitsland

De heln staat bij het Pleinlje van
de Lövenichlaan in Diepenbeek.
Het is de enige linkmet Duitsland
en ook een partnergemeente van
de Limburgse stad. Lokale kun-
stenaar David Baeyens mag met de
helmzelf aan de slaggaan.

Slag du Zilveren helmen

In Halen is besloten dat de stahl-
helm naar de Slag der Ztlveren
Helmen verfraaid zal worden.

Het is de bedesling dat alle Hamse
kinderen geboren in 2014 de helm
saair versieren met een handaf-
ãruk. Het kunstwerk staat aan het

werd toen zwaar getroffen tijdens
een vergeldingsactie. De heln komt
te staan aan het buu¡thuis van de

een spaarpot van de helm. Daarin
wordt geld ingezameld-voor een
goed doel. Welk dat wordt, is nog
niet duidelijk.

Ellre inwonef sch¡ldert mee

in eenwerkhuis. Als dehelmklaar
is komt hij aan het gemeentehuis
te st¿an.

Gamouflaç uan doomloppef
Kunstenaar Petrus Vanlessen
gaat in Hoeselt aan de slag met
de bijnaam van de Hoeselaren:
doornkapper. Met dat inzicht
transformeert het beton tot ca-
mouflagehelrn.

Beste ontwefp w¡nt
It Kinrooi schrijft de gemeente
een wedstrijd uit. Wie het beste
ontwerp instuurt is de gelukkige
en mag de helm die aan De Stegel
staat zell bewerken of het laten
doen-

Ulaggeties uerbinden
monumenten

Alle 260leerlingen van het laat-
ste jaar basisonderwijs in de fusie
Maaseik gaan vlaggetjes ontwer-
pen.Deze n:/.len de helm met een
ander monument in de gemeente
verbinden.

Kunstacademie

In Maasmechelen staat de stabl-
helm aan de ingang van de kunst-
academie. Leerlingen van het
laatste jaar Beeldende en Audio
Visuele Kunsten starten vanaf
eind februari aan dit gezamenlijk
kunstproject.

Week van Amateutkunsten
Een werkgroep gaat het betonnen 'bewerken'
kunstwerk bewerken. De creatief

Etke gemeente heeft de afgelopen wee( de helm aangeleverd gekregen,

zoals hier in l-anaken. FoTonBVL

Madelielies, krantenartikels en eretekens

Kunstkring Het Zolderke mag Belang van Limburg over WO I
van het gemeentebestuur de helm iqafgedrukt. De narnen van de

versieren. "Het onderste deel van oudstrijders worden er vermeld.
de helm wordt groen geverfd",

Willy Noben.
Verder willen we een afdruk van

zegt voorziltet de eretekens in klei aanbrengen.
"Daùt komen veel madeliefies, De erÞtekens worden in het rood
syrnbool van de Belgen in
op. Het bovenste gedeelte

woL

helm verven we bruin-kaki. Daar oorlog".
worden' krantenartikels van Het

"Waar dood en uem¡eling was, komt weer leven"
'Het schepencollege solecteerde
het project van plaatselijk k .un-

sfenaar Ludo Vanrusselt. Zijn
ontwerp heeft volgens schepen

specifieke s¡'mboliek.

lokale kunstenaars

De lokale kunstenaars werden
gewaagd om mee te werken aan
dit project. Binnenkort weten we
welke kunstenaars de helm zullen

versierde stablhebn zal daneen
Handafdrukken van van de blikvangers zijn van de

alle kinderen uit 2014 Kortessemse Week van de Ama-
teurkunsten. Kunstenares kiest

Ursulinenklooster

Audry Schouten gaat in OverPelt
de helm onderhandennemen. De

Monumentenpark.
Flarden leopoldsburg

kunstenares graffiti en t¿ttoo kiestsieren helm
In Leopoldsburg krijgt de hekn voor het théma Ursulinenklooster

fla¡den van de gemeente. Het en oorlog.

wordt een zeefdrukcollage met in
hetmidden een subtiele vermJnng

Helm wordt spaafpot naar de gasontpleffi n g. De kleruen
worden sober en zijn van kunste-

Dries Vanvinckenroye gaat in
naes Joske V¡anken. Zij gaat æn Iluiens oorlogsverhaal

Hechtel-Eksel de helm bewerken.
concept uitwerken. uitbeeldenHij laat zich inspireren door de

brand van de Locht. Deze buurt

geschilderd, om te verwijzen naar
het bloed dat velen lieten in de

De helm
stadhuis

staat aan de pui van het
(Grote Markt). Jongeren

van de

je'strijdende
oorlogsgewoel

De brand van Lummen
Locht. De kunstenaarmaakt ook Enkele Lummenaren van kunst-

kring Lumina gaan het kunstwerk
versi-eren en daarbij onder meer
verwijzen naar'de brand van Lum--
men in 1914. Daarbij werden toen jeugddienst.

zullen aan de slag gaan om het

met inslaande bommênen

-granaten. Andeuijdß
wordt duídelijk dat

Iæus een
"Enerzijds zie'
soldaten'in he-t

61 huizen platgebrand.
Delplmsffi

Uredesduiven uliegen op Allemaal stippen
De helm die aan de Duitse milit¿ire

Vier vredesduiven, symbool van
het cbristendom, islam, jodendom
enwijzinnigheid, vliegen op vanaf
een omgekeerdeUdie op dehelm
geplaatst wordt.

dierodefi¡¡ie over-

Leerlingen schilderen vernieling waq
De stahlhelm staat tussen de komt weer le-begraaþlaats in Lommel een Plek-

je heeft zalvol stippen staan. Tþr
plaatse is verf voorzien. Het oPe-
ningsmoment staat voor zaterdag
14 maartom 13.30 uu¡ gepland.

gebouwen van de campus Hoe-
neveldje. De leerlingen en hun
begeleiders mogen de helm vrij
beschilderen.

ven."

naarnløt
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